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SK DYNAMO ČB - fc baník ostrava

14. kolo
i. gambrinus ligy

Peroutka v přímém souboji s hostujícím
Alešem Kořínkem. Ten pustil za svá
záda jen jednu střelu, a tak nakonec
Dynamo – Zlín 1:1.
Foto: František Panec

chtěl jsem
vyhrát
František Cipro

v chladu
a dešti
Dynamo - Zlín 1:1

Reklama
na fotbal
vynesla nominaci

Komplexní služby
v odpadovém hospodářství
Společnost AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. nabízí tyto služby:
• svoz a odstranění komunálního a živnostenského odpadu
• svoz a odstranění nebezpečného odpadu
• sběr a dotřídění separovaných odpadů
• výkup druhotných surovin
• velkoobjemové kontejnery
• letní čištění a zimní údržba komunikací
• údržba městské zeleně
• údržba osvětlení a městského mobiliáře
• sanace starých ekologických zátěží
• total waste management

AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.
Rumunská 1, 120 00 Praha 2
tel: +420 222 074 401 fax: +420 222 074 403

Provozovna České Budějovice
Boženy Němcové 38/4, 370 80 České Budějovice
tel: +420 386 110 911 fax: +420 386 110 910

avecz@avecz.cz
www.avecz.cz
800 118 800
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generální
partner

hosté - historie / soupiska

FC baník ostrava
Původní název klubu, který později sbíral
největší vavříny jako Baník Ostrava, zněl SK
Slezská Ostrava. Vznikl roku 1922 a v počátečním období neměl ani vlastní hřiště. Proto
hrál všechna utkání na půdě soupeřů. Poprvé
vběhli jeho hráči na vlastní trávník na Kamenci
roku 1925. Tým SK Slezská Ostrava přitom postupoval stále výš. Během let 1923 až 1937 se
probojoval postupně z III. třídy Moravskoslezské župy přes II. a I. třídu a divizi do první ligy,
kde poprvé kopal v sezóně 1937/1938. Mezitím se jeho fotbalisté i fanoušci dočkali nového
stadionu. Roku 1934 otevřel své brány v plné
kráse na Staré Střelnici. Dnešní stánek týmu
Baníku Ostrava na Bazalech byl dokončen až
roku 1959.
V poválečném období sestoupil klub pouze
dvakrát do 2. ligy. Po Slavii Praha je tedy Baník
Ostrava druhým prvoligovým týmem, který v
nejvyšší soutěži setrval nejdéle bez přerušení.
Největší úspěchy klubu jsou spjaty se jménem trenéra Evžena Hadamczika, který se
ujal funkce roku 1978. Během pěti let jeho
působení na trenérském postu získal Baník
Ostrava dvakrát mistrovský titul, třikrát obsadil
druhé místo, dvakrát vyhrál Český pohár a jedenkrát Československý pohár.
Další vysoce úspěšné období znamenala
sezóna 2003/2004, kdy Baník po 23 letech
znovu získal mistrovský titul a byl ve finále Poháru ČMFS. Druhou nejcennější domácí trofej
získal až o rok později a v sezóně 2005/2006
se potřetí v řadě dostal do finále domácího
poháru.
Také v evropských soutěžích dosáhl klub
velkých úspěchů. Postoupil do semifinále tehdejšího Poháru vítězů pohárů v ročníku 1978/
1979 a do čtvrtfinále Poháru mistrů evropských zemí 1980/1981. O úctyhodné vizitce
působení Evžena Hadamczika svědčí mimo
jiné i skutečnost, že pod jeho vedením Baník
Ostrava dokázal odehrát 74 (!) domácích utkání bez prohry v nepřetržité řadě.
S datem 8. září 1995 je spojen podpis zakladatelské smlouvy akciové společnosti Baník Ostrava. Jejími právními subjekty byly občanské
sdružení FC Baník Ostrava, OKD, a.s., MCHZ
a Pivovar Radegast. V lednu 2003 se novým

majitelem stal Daniel Vacek, bývalý vynikající
tenista, který od předchozích majitelů Aloise
Hadamczika a Petra Lamicha odkoupil 75 %
akcií a stal se většinovým vlastníkem.
Zdroj: www.fcb.cz

Kádr pro podzim
8
9
15
18
19
23
6
10
11
13
20
23
24
4
14
17
21
25
26
29

Pavel Besta
Josef Hoffmann
Petr Čoupek
Tomáš Marek
Petr Pavlík
Aleš Neuwirth
David Bystroň
Radek Slončík
F. Rajtoral
Zdeněk Staněk
Petr Tomašák
Michal Švrček
František Metelka
Martin Lukeš
Adam Varadi
David Střihavka
Jan Svatonský
Tomáš Mičola
Libor Žůrek
Lukáš Magera

2.9.1982
19.11.1978
10.5.1982
20.4.1981
22.7.1987
4.1.1985
18.1.1982
29.5.1973
12.3.1986
6.7.1985
20.2.1986
10.6.1986
8.4.1980
17.11.1978
30.4.1985
4.3.1983
12.5.1984
26.9.1988
2.11.1979
17.1.1983

Realizační tým
trenér
asistent trenéra
vedoucí mužstva
lékař

masér

Karel Večeřa
Svatopluk Schäffer
Jaroslav Janoš
René Boglevský
Josef Kundrát
Tomáš Pavliska
Ladoslav Krabec
Pavel Dudziak

generální
partner

Soupiska
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SK DYNAMO Č. Budějovice
Kádr pro podzim
1
30
2
4
5
11
15
3
19
23
7
8
24
25
13
14
6
18
20
9
12
16
26

FILIPKO Miroslav
KŘÍŽEK Zdeněk
BUREŠ Jakub
HOMOLÁČ David
PIVOŇKA Roman
ŽIŽKA Michael
KLADRUBSKÝ Jiří
HOREJŠ David
LEŠTINA Martin
SKÁLA Jiří
DVOŘÁK Ivan
POBORSKÝ Karel
PEROUTKA Jiří
TÁBORSKÝ Ivo
PLOCEK Jaromír
VOLEŠÁK Ladislav
GRUBER Jan
JESLÍNEK Jiří
ADAMEC Jiří
BALÁŽ Libor
MRKVIČKA Václav
SVÁTEK Jan
ČERNÝ Jaroslav

23.09.1973
16.01.1983
26.05.1981
12.10.1973
23.10.1982
23.08.1981
19.11.1985
19.05.1977
25.04.1981
10.10.1973
23.04.1978
30.03.1972
31.12.1982
10.05.1985
14.12.1974
07.04.1984
13.01.1979
30.09.1987
21.03.1982
18.01.1977
07.08.1979
27.05.1983
26.06.1979

Přišli:
Gruber Jan
Horejš David
Adamec Jiří
Baláž Libor
Jeslínek Jiří
Volešák Ladislav
Žižka Michael
Svátek Jan
Černý Jaroslav
Táborský Ivo
Peroutka Jiří
Odešli:
Belej Michal
Dobrotka Martin
Mácha Michal
Mezlík Radek
Němec Josef
Penner Miloslav
Vozábal Martin
Faldyna Petr
Schön Michal
Adam Lukáš
Hrbáč Jiří

Realizační tým
trenér
asistent trenéra
vedoucí mužstva
masér
kustod
lékař

CIPRO František
JURÁSEK Jiří
ŠVANTNER Pavol
ADAM Vladimír
KOLÁŘ Václav
MUDr. SCHEICHL Martin
MUDr. HELD Martin
MUDr. FRANC František

13.04.1947
28.08.1959
25.11.1966
14.11.1963
15.08.1947
18.01.1967
26.09.1965
21.09.1927

návrat z hostování,
Příbram
návrat z hostování,
Brno
hostování z Příbrami
hostování z Brna
hostování
ze Sparty Praha
hostování
ze Sparty Praha
přestup
ze Sparty Praha
hostování z Jablonce
hostování z 1. FC Brno
hostování ze Slávia Praha
přesun z B-mužstva

konec hostování,
Brno
hostování
– Slovan Bratislava
hostování Sokolov
konec hostování,
Brno
konec smlouvy
hostování - Příbram
přestup
– 1. FC Slovácko
hostování FC Vysočina
hostování Prachatice
hostování Bohemians 1905
přesun do B-mužstva
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obchodní partneři

generální
partner

generální
partner

STAVEBNÍ FIRMA

obchodní partneři

ČESKÉ BUDĚJOVICE
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generální
partner

KOMENTÁŘ

V CHlaDU A DEŠTI
„JEN“ BOD PRO JIHOČECHY
SK Dynamo - FK Tescoma Zlín 1:1 (0:0)

Libor Baláž v souboji s hostujícím kapitánem Bronislavem Červenkou.
V již tak hodně chladivém a mokrém podvečeru na E.ON stadionu na Střeleckém ostrově
notně zchladil nejvěrnější diváky nástup „ševců“ do druhé půle ligového duelu. To hostující
Ivo Zbožínek napotřetí překonal Filipka v brance domácích a hosté vedli jedna nula. Naštěstí
po vedoucí brance se dál hosté do útočení
příliš netlačili. Naopak Jihočeši vyvinuli velký
tlak a výsledkem byla vyrovnávací branka
Jaroslava Černého. Byl to jeho první střelecký
zápis po příchodu z Brna. I nadále byli domácí
daleko útočnější a zdálo se, že se zopakuje
duel s Příbramí, ve kterém dokázali výsledek
otočit. Tentokrát se tak bohužel nestalo, a tak
nakonec musel být i trenér Cipro spokojený se
ziskem alespoň jednoho bodu. Trenér se na
své svěřence zlobil za výkon v první půli. I když
v ní měli jeho svěřenci dvě velké šance. Tu
první střelec utkání Jaroslav Černý a tu druhou
rychlonohý Ivo Táborský. Obě však Kořínek
stačil zlikvidovat. Po obrátce byl již s výkonem
svých barev spokojenější. Tentokrát to na víc
než na zisk jednoho bodu nestačilo. Hostující
Petr Uličný byl naopak velice spokojený se
ziskem dalšího bodu. Po remize s Libercem
je to další dobrá zpráva pro jihomoravské příznivce. Ty jejich nejvěrnější je hodno pochválit
(až na několik vulgarizmů na adresu rozhodčí)

Foto: Petr Vitoň

za neúnavné povzbuzování. Ač jen ve čtyřech,
stačili mnohonásobně přehlušit domácí promrzlé diváky. Ti možná po dvou senzačních
výsledcích Dynama v Liberci v Poháru a v televizním duelu v Teplicích očekávali další útok
na nejvyšší příčky tabulky a tutové tři body
s předposledním celkem tabulky. Nakonec
se ukázalo, že varování trenéra před utkáním
nebylo plané.
FAKTA: DYNAMO: Filipko – Kladrubský, Peroutka, Homoláč, Žižka (67.Adamec) – Plocek,
Dvořák, Volešák, Černý – Svátek (55.Baláž),
Táborský.
TRENÉR: Fr. Cipro.
BRANKY: 66. Černý – 52. Zbožínek.
ROZHODČÍ: Damková – Gallo, Novák.
ŽK: Homoláč – Lukaštík, Farbák.
DIVÁCI: 3070.
(vit)

NAŠI OSTROSTŘELCI
1.LIGA
VOLEŠÁK – 5, SVÁTEK - 3
TÁBORSKÝ - 2
ADAMEC, POBORSKÝ,
HOMOLÁČ, PEROUTKA, ČERNÝ - 1

generální
partner

Rk.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Tým
Slovan Liberec
Sparta Praha
Mladá Boleslav
Slavia Praha
Brno
Dynamo Č. Budějovice
Teplice
Baník Ostrava
Jablonec
Viktoria Plzeň
SIAD Most
Kladno
Sigma Olomouc
Marila Příbram
Tescoma Zlín
Slovácko

STATISTIKA

Záp
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13

+
8
7
8
6
5
6
5
5
4
4
3
4
3
2
2
1

0 4 1
5 1
1 4
4 3
6 2
3 4
4 4
3 5
6 3
5 4
5 5
2 7
3 7
5 6
4 7
2 10

Jaroslav Černý
měl v první půli velkou šanci na překonání Aleše Kořínka.
Jenže zlínský gólman domácí do vedení nepustil.

Skóre
20:4
15:5
20:13
19:11
11:8
15:16
22:17
18:17
14:13
14:16
16:20
12:21
11:19
10:16
7:16
7:19

Body
28
26
25
22
21
21
19
18
18
17
14
14
12
11
10
5

9

(Prav)
(10)
(8)
(4)
(1)
(3)
(0)
(-2)
(-3)
(-3)
(-1)
(-4)
(-4)
(-6)
(-10)
(-11)
(-13)

Foto: Petr Vitoň
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politika a sport

generální
partner

JSEM RÁD, ŽE SE DO BUDĚJOVIC VRÁTILA
TAKOVÁ FOTBALOVÁ OSOBNOST,
JAKOU JE KAREL POBORSKÝ, říká nový
náměstek českobudějovického
primátora Jan Vodička
Dalším z politiků, kterého jsme navštívili, je náměstek českobudějovického primátora
Rudolf Vodička.
Českobudějovický politik se narodil ve
sportovní rodině hokejové brankářské legendy, olympionika, Jana Vodičky, takže
sport měl dán do vínku. Je tomu skutečně
tak?
„Ano narodil jsem se v době, kdy tatínek ještě
chytal za tehdejší českobudějovický Slavoj a
to přímo v den utkání mimo Budějovice. Prý
tehdy tatínek dostal nebývale velký příděl
branek za svá záda, který sice nebyl dobrým
znamením pro další vývoj utkání v Kolíně, ale
předznamenal, že se mu doma v Budějovicích narodil předčasně ne jeden, ale hned
dva synové najednou. Samozřejmě, že jakožto synové hokejového brankáře jsme byli
ke sportu vedeni od malička a to především
k hokeji. Jenže oba s bráškou máme zrakové
omezení a tak i když jsem chtěl být jako táta
hokejovým brankářem, nakonec jsem se musel s tímto sportem rozloučit. Zatímco bráška
stále ještě holduje aktivně volejbalu, já osobně se věnuji v zimě rekreačnímu lyžování a
v létě to u nás na plné čáře vyhrála cykloturistika. Tu vyznává i bratr a tak spolu vyrážíme
na pěkné tůry. Naposledy jsme letos v létě
zdolávali na kolech šumavské kopce a bylo to
velice příjemné.“
Nemohu se nezeptat na váš vztah k jednomu z nejrozšířenějších sportů, fotbalu.
„Protože jsem vyrůstal v Budějoviccích v
„Koldomu“ na Pražské třídě, kde byl tehdy
klasický plácek, tak jsem s bratrem a dalšími
kluky proháněl i fotbalový míč. Ovšem
my jsme s bráchou byli od malička takoví
kolohnáti samá ruka, samá noha a tak nám
právě fotbal příliš nešel. A tak k nějakému
opravdovému,
organizovanému,
fotbalu
nikdy nedošlo.“
Českobudějovické Dynamo je jistě pojmem. Jak je na tom Rudolf Vodička ve

vztahu k nejlepšímu jihočeskému fotbalovému týmu?
„Byly doby v éře Josefa Jódla, Dušana Kuby,
kdy jsem nevynechal s bráchou ani jedno
utkání. To jsme chodili vždy za domácí branku,
kde byla vynikající atmosféra a kde jsme fandili
ze všech sil. Potom jsem začal na fotbal Dynama chodit profesionálně jako produkční rádia
Faktor, protože jsme moderátorsky zajišťovali
utkání Dynama na domácím trávníku. Teď se
ale musím přiznat, že přestože jsem na radnici
podporoval výstavbu, nebo přestavbu fotbalového stánku Dynama, tak na nových tribunách
jsem ještě neseděl. Ovšem i nadále zůstávám
velkým fandou Dynama. Sleduji jeho výsledky
především prostřednictvím novin. Protože ani
na televizi nemám tolik času. Jsem velice rád,
že se do Budějovic vrátila taková fotbalová
osobnost jakou je Karel Poborský. A i když je
v současné době nemocný tak věřím, že se
opět vrátí na fotbalový trávník a bude rozdávat
fotbalovou radost v barvách Dynama. Navíc
jsem rád, že i po ztrátě, kterou tým Františka
Cipra jeho nemocí utrpěl se mužstvo dokázalo vzepřít nepřízni osudu a vybojovalo do
současnosti jedenadvacet bodů. To by mu
mělo zaručit klidné jaro a zachování ligové
příslušnosti i pro další ročník.“
Protože náš rozhovor vyjde v den dalšího
ligového utkání, tentokrát s Baníkem Ostrava, jak tipujete poslední letošní domácí
podzimní duel?
„Věřím, že byť Ostrava naposledy doma porazila až do téhle chvíle suverénní Mladou Boleslav, z Budějovic si body neodveze a tři body
zůstanou po vítězství 2:1 doma. Ovšem nejvíc
bych si přál, aby z Ostravy přijeli jen slušní
fandové Baníku. Protože fotbal potřebuje
skutečné fandy a ne ty, kteří slušné diváky od
návštěvy fotbalových stadionů odrazují.“
(vit)

generální
partner

rozhovor, zprávy
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Roli favorita jsme si nepřipouštěli,
řekl po Zlínu Jaroslav Černý
Jihočeši se v utkání proti Zlínu nemohli dlouho gólově prosadit, vyrovnávací branku tak zařídil až v 66. minutě Jaroslav Černý, když propálil hradbu těl před sebou. Sedmadvacetiletý
záložník, jenž na jihu Čech prozatím hostuje z Brna si v rekordně krátkém čase, díky svých
ofenzivním výpadům, dokázal získat na svou stranu náročné českobudějovické publikum.
Bod proti Zlínu se dá považovat spíše za
ztrátu…
Čekali jsme, že to bude velice těžký zápas.
Věděli jsme, že se soupeř hodně zatáhne do
obrany. Hru nám ještě komplikoval těžký terén, balóny nám hodně utíkaly a odskakovaly.
Nedařila se nám kombinace a to se na naší
hře projevilo. Zlín hrál nakonec ale velmi aktivně a do poslední minuty jsme museli bojovat
o bodový zisk.
V prvním poločase se vám příliš nedařilo,
nepovedl se ani vstup do druhého poločasu, kdy jste poměrně krátce po začátku
inkasovali…
Při standardce nám tam propadl balón a nám
nezbývalo nic jiného, než vrhnout síly do útoku.
Poměrně rychle jsme vyrovnali, avšak bohužel
jsme už nestačili přidat druhý vítězný gól.
Byl jste autorem vyrovnávající branky. Jak
jste viděl situaci, která předcházela vašemu gólu?

Volda (Ladislav Volešák – pozn. autora) kopal
roh a gólman to vyboxoval ke mně. V tu chvíli
jsem se snažil jenom propálit balón do brány.
Zaplaťpánbůh to tam prošlo.
O pár minut později jste měl další šanci…
Byla to takřka ta samá situace akorát s tím
rozdílem, že na poslední chvíli mi tam jeden
ze soupeřů do té střely skočil a tečoval to na
roh. To byla velká škoda, bylo to v době našeho největšího tlaku a druhý gól by nám určitě
hodně pomohl.
Nemyslíte, že vám mohl při utkání svazovat
nohy fakt, že do zápasu vstupujete jako
jasný favorit?
Roli favorita jsme si ani moc nepřipouštěli. Věděli jsme, že nás čeká těžký zápas a to se také
potvrdilo. Momentálně jdeme zápas od zápasu. Je pravda, že soupeři ze spodku tabulky
bychom měli doma porážet.
Tomáš Mička

Reklama na fotbal vynesla nominaci
V prestižní kreativní soutěži Zlatá Pecka, do
jejíhož 12. ročníku se přihlásily renomované
reklamní agentury s 310 pracemi, se neztratili
ani Jihočeši. Českobudějovické STUDIO
GABRETA spol. s r.o.
(člen AČRA M.K.), v jehož péči je i SK DYNAMO ČB, a.s., vyslalo
do soutěže billboard –
NAKOPNĚTE NÁS DO
1. LIGY! S touto prací
se uvedená reklamní
agentura probojovala
mezi 43 nominací
na Zlatou Pecku. Do
„zlaté dvacítky“ se už
sice nedostala, ale i

samotná nominace je velkým úspěchem našich reklamních partnerů.
(vit)
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fotoreportáž

generální
partner

Kapitán domácích David Holomáč
doprovází z hřiště rozhodčí Dagmar Damkovou.

I fotoreportéru Jaroslavu Sýbkovi
déšť notně vadil v práci.

Utkání SK DYNAMO – FC TESCOMA ZLÍN fotografovali P. Vitoň a Fr. Panec

Svátek bojuje s obráncem Vítem Vrtělkou.

generální
partner

fotoreportáž

Ivo Táborský
je neúnavným bojovníkem. Tentokrát v souboji s Radimem Ditrichem.

Kapitán David Homoláč si Mariána Farbáka pohlídal.

13

14

rozhovor

generální
partner

Remíza se Zlínem je pro nás ztrátou,
říká obránce Jiří Peroutka
Zdařilý debut před domácím publikem má za sebou obránce Jiří Peroutka. V minulém
kole, kdy se Dynamo představilo před televizními kamerami na hřišti Teplic, si dokonce
populární Pery připsal na své konto první ligovou trefu. Proti Zlínu nastoupil třiadvacetiletý
zadák ve stoperské dvojici s Davidem Homoláčem a utkání zvládl na výbornou. Obránce,
momentálně studující Zemědělskou fakultu Jihočeské univerzity by ani letos navíc neměla minout pozvánka na univerziádu, která se bude konat v čínském Hong Kongu.
Krátce po začátku druhého
poločasu jsme inkasovali
branku. Téměř celý tým jste
si po obdržené brance stěžovali u rozhodčí Damkové,
že gólu Zlína předcházel
faul. Jak jste viděl celou
situaci?
Ve skrumáži jsem nejprve
hlavou trefil balón a následně
jsem se snažil míč odkopnout,
ale soupeřící hráč do mě zajel
a fauloval mě. Potom už pro
něj nebyl problém skórovat.

Remíza v domácím utkání se Zlínem je spíše ztráta, souhlasíte?
Remíza je pro nás určitě, vzhledem k vývoji
utkání, spíše ztráta. Především v druhém poločas jsme měli dost šancí, ale nedokázali jsme
je proměnit.
Právě ale první poločas asi nevycházel
podle vašich představ…
V prvním poločase jsme hodně kazili přihrávky, nedařilo se nám dostat do tempa. Špatně
jsme kombinovali a celkově se nám nedařilo.
S jakými pokyny jste vstupovali do druhého
poločasu?
Do druhého poločasu jsme šli s tím, že musíme zlepšit pohyb, zpřesnit přihrávky a tlačit se
více do útoku. Měli jsme hrát také více po stranách, což se nám celkem i dařilo. Škoda jen,
že jsme nedokázali vstřelit i druhý gól.

Ve stoperské dvojici jste
nastoupil s Davidem Homoláčem, jak se vám s ním
hrálo?
David je hodně zkušený hráč,
Foto: Fr. Panec
takže si mě podle potřeby
usměrnil. Několikrát jsme spolu hráli za Béčko, takže se známe a komunikace mezi námi probíhala v pohodě.
Již několik let jste odváděl cenné služby u
B-týmu, věřil jste ještě, že se dokážete prosadit do Áčka?
Na příležitost v A-týmu jsem se těšil celou
dobu svého působení u rezervy. Pomalu už
jsem ani nedoufal. Za to, že jsem dostal šanci
v Áčku ukázat co ve mně je, jsem samozřejmě
strašně rád.
Loni jste se zúčastnil coby akademický reprezentant univerziády v tureckém Izmiru.
Nominace na univerziádu do Hong Kongu
by vám asi neměla utéct…
Momentální výkony by mi samozřejmě k nominaci na univerziádu do Hong Kongu měli
pomoci, takže doufám, že mě nominace nemine a že se do Hong Kongu skutečně podívám.
Tomáš Mička

generální
partner

1. dorostenecká liga

K.

zápas

dat.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

SK Dynamo - Drnovice
SK Dynamo - Sigma Olomouc
Hr. Králové - SK Dynamo
SK Dynamo - Baník Ostrava
Bohemians 1905 - SK Dynamo
SK Dynamo - Sparta Praha
Tescoma Zlín - SK Dynamo
SK Dynamo - Slavia Praha
Teplice - SK Dynamo
SK Dynamo - Viktoria Plzeň
Jihlava - SK Dynamo
SK Dynamo - Brno
Marila Příbram - SK Dynamo
SK Dynamo - Vítkovice
Slovácko - SK Dynamo

12.08.
19.08.
26.08.
02.09.
09.09.
16.09.
23.09.
30.09.
07.10.
14.10.
21.10.
28.10.
05.11.
11.11.
18.11.

Né vždy má trenér Petr Skála ze svých svěřenců radost.

starší
čas výsl.
13:00
4:0
13:30
3:1
12:00
1:1
15:15
3:3
11:00
3:3
11:00
0:0
13:00
1:0
11:00
2:2
13:00
2:0
11:00
3:1
11:00
1:0
12:00
1:0
11:00
2:0
11:30
10:15

15

mladší
čas výsl.
15:15
3:1
15:45
1:4
14:15
1:0
12:30
1:3
13:15
3:1
13:15
0:2
15:15
5:0
13:15
1:3
15:15
2:2
13:15
1:0
13:15
0:3
14:15
0:2
13:15
1:1
13:45
12:30

Foto: Fr. Panec
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tiskovka

generální
partner

Chtěl jsem vyhrát,
ale musím být spokojený s bodem,
řekl po zápase František Cipro
Nečekanou bodovou ztrátu utrpěli fotbalisté Dynama České Budějovice na domácím stadionu, kde v rámci zápasu 13. kola Gambrinus ligy pouze remízovali se zachraňujícím se
Zlínem. Proti soupeři, který se v minulém týdnu rozešel smírně i mistrovským Libercem, se
nemohli Jihočeši dlouhé minuty prosadit a nakonec byli rádi i za jeden bod, který v průběhu druhé půle vystřelil Jaroslav Černý. „Dnes musím být s bodem spokojený. Nehráli jsme
dobře a začali jsme hrát až od stavu 0:1. Až v té době se zlepšil pohyb hráčů a začali jsme
využívat křídelních prostorů. Do té obdržené branky jsme ale odehráli asi nejhorší zápas
podzimu,“ řekl po zápase budějovický kouč František Cipro.
Trenér Dynama již v průběhu týdne upozorňoval, že na některých hráčích bylo patrné
až příliš velké uspokojení a že musel v kabině
krotit přehnaný optimismus. Více než podcenění byla ale na hráčích Dynama patrná spíše
nervozita, která opadla až na začátku druhé
půle, kdy domácí inkasovali gól. „Nevím, zda
to bylo dáno tím, že někteří hráči nedokáží zatím unést zájem novinářů, kamer a fotografů.
To ale neznamená, že by měli přestat běhat.
Někteří hráči skutečně podali nejhorší výkony
za poslední dobu,“ zlobil se František Cipro.
Téměř hodinu trvalo domácím fotbalistům

Petr Uličný a František Cipro na tiskovce.

než se dokázali za nepříznivých klimatických
podmínek dostat do provozní teploty. „Po vyrovnání jsme si vytvořili tlak a začaly se rodit i
šance. Myslel jsem, že zápas stejně jako proti
Příbrami otočíme, ale přiznám, že jsme si to
dnes asi nezasloužili,“ pokračoval dále Cipro.
Přitom ale nakonec nechybělo málo a mohli
domácí ztratit na vlastní půdě body všechny.
„V době, kdy jsme hráli na jednu bránu, jsme
dokázali vytvořit neuvěřitelné chyby, po kterých jsme mohli dostat gól. Třeba nedorozumění Plocka s Filipkem nebo chyba Homoláče

Foto: Aleš Strouha

generální
partner

tiskovka
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nás mohly připravit i o ten
jeden bod,“ uvědomoval si
budějovický trenér. Vliv na
vývoj zápasu mělo také
nepříznivé počasí a podmáčený trenér. Na tuto
skutečnost se ale trenér
Dynama nechtěl rozhodně vymlouvat: „Terén nebyl
zas tak hrozný. Nepříznivé
počasí spíše dnes ovlivnilo
diváckou návštěvu. Především v prvním poločase
pak odpovídal výkon týmu
komorní atmosféře na
stadionu.“
Příchozí diváci byli také
svědky jedné premiéry.
V domácím dresu se na
E.ON stadionu poprvé
představil také stoper Jiří
Peroutka. Čtyřiadvacetiletý stoper, který v minulém
kole v Teplicích dokonce
vstřelil svou první ligovou
Šance Ivo Táborského v první půli.
Foto: Petr Vitoň
branku v kariéře, odehrál
podle slov trenéra Cipra
dobré utkání: „Jirka dnes rozhodně nezklamal.
centrech do pokutového území hrozilo nejOn je takový nenápadný hráč. Už v béčku bylo
větší nebezpečí. „Soupeř měl velké množství
vidět, že sice nezaujme ničím mimořádným,
standardních situací a to nám dělalo velké proavšak své úlohy jako jsou osobní souboje
blémy. Jednu tuto situaci jsme nezvládli a inkanebo hlavičky si splní.“
sovali jsme gól na 1:1,“ všiml si dále Uličný. Zlín
se sice dostal po nepovedeném začátku do
Na pozápasové tiskové konferenci zářil spokovelmi svízelné situace, přesto ale zůstává kouč
jeností hostující trenér Petr Uličný, jehož tým si
v klidu a soustředí se na postupné sbíráni jedpo bezbrankovém zápase s Libercem připsal
notlivých bodů: „Když jsem viděl ten tlak domácího týmu, tak mohu pouze zopakovat, že
na konto druhou remízu v řadě: „S bodem
má pro nás dnešní bod velkou cenu, protože
jsme určitě spokojeni, protože Budějovice jsou
když už teď hrajeme o tu záchranu a v tabulce
na podzim velkým překvapením celé soutěže.
V prvním poločase byla hra obou týmů hodně
pravdy máme těch strašných mínus jedenáct,
vyrovnaná a až ve druhé části hry, kdy jsme
tak je pro nás každý bod z venku dobrý.“
vstřelili gól, jsme se dostali pod těžký tlak.“
Právě v průběhu druhého poločasu se JihočeTrenér Petr Uličný také na pozápasové tiskové
konferenci krátce politoval nad tím, že neměl
ši do svého soupeře zakousli a za stavu 1:1 byl
k vidění velmi zajímavý fotbal, ve kterém hráli
k dispozici kompletní kádr a že se musel obejít
bez trojice důležitých hráčů: „Nesnáším sice
prim domácí. „V té době byly Budějovice jasně
lepší, ale přesto jsme po rychlém protiútoku
kdyby, ale přesto musím říci, že mi tu dnes
mohli dát Činčalou gól. To bychom toho ale
chyběli někteří dobří hráči. Chyběl nám nejlepchtěli asi moc a bylo by to dost nespravedlivé,“
ší střelec Bača a také dva velmi zkušení fotbadodal sympaticky Uličný.
listé Zúbek a Švach. Nechci, aby to vypadalo
jako výmluva, ale kdyby tady oni byli, tak to
Hosté se mohli v obranné formaci spolehnout
mohlo být ještě jiné.“
na několik vysokých hráčů, přesto jim ale při
Aleš Strouha
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generální
partner

los / výsledky / soupiska

1.kolo SK Dynamo „B“ – Slavia „B“

Kádr B mužstva pro podzim

SO 05.08. - 10:15 hod.
1:0 (0:0)

brankář

2.kolo Jablonec „B“ - SK Dynamo „B“

obránci

SO 12.08. - 10:15 hod.
0:1 (0:0)

3.kolo SK Dynamo „B“- Varnsdorf
SO 19.08. - 10:15 hod.
0:2 (0:0)

záložníci

4.kolo SK Dynamo - Ml.Boleslav „B“
SO 26.08. - 10:15 hod.
0:1 (0:0)

5.kolo Příbram „B“ - SK Dynamo „B“
NE 03.09. - 10:15 hod.
1:1 (0:0)

6.kolo SK Dynamo „B“– Kolín
SO 09.09. - 10:15 hod.
0:1 (0:0)

17.kolo Náchod - SK Dynamo „B“
ST 13.09. - 17:00 hod.
0:0

7.kolo Ovčáry – SK Dynamo „B“
SO 16.09. - 17:00 hod.
4:1 (4:0)

8.kolo SK Dynamo „B“ – K.Vary
SO 23.09. - 10:15 hod.
3:1 (2:0)

9.kolo Bohemians - SK Dynamo „B“
SO 30.09. - 10:15 hod.
4:1 (2:1)

10.kolo SK Dynamo „B“- Krč
SO 07.10. - 10:15 hod.
1:1 (0:0)

11.kolo Prachatice - SK Dynamo „B“
SO 14.10. - 10:15 hod.
1:2 (1:0)

12.kolo SK Dynamo „B“ – H.Králové „B“
SO 21.10. - 10:15 hod.
3:2 (2:0)

13.kolo Teplice „B“ - SK Dynamo „B“
SO 28.10. - 10:15 hod.
0:1 (0:0)

14.kolo SK Dynamo „B“ – Plzeň „B“
SO 04.11. - 10:15 hod.
1:1 (1:1)

15.kolo Sparta „B“ - SK Dynamo „B“
NE 12.11. - 14:00 hod.

16.kolo SK Dynamo „B“ – Cheb
SO 18.11. - 10:15 hod.

útočníci

SKÁLA Jakub
PEŠULA Vít
MARTÍNEK Petr
KOSOBUD Ondřej
PICKA Pavel
PINTÉR Jan
PRŮŠA Jiří
SKOPALÍK Michal
MAŠÁT Michal
ČERVENKA Aleš
PŘÍHODA Josef
STRÁSKÝ Tomáš
MAŠEK Tomáš
POUZAR Radim
HRBÁČ Jiří
MYŠÁK Lubomír

Realizační tým
trenér
asist. trenéra,
vedoucí mužstva
asistent trenéra,
kustod
masér
lékař

MUSIL Karel
BERNÁT Ladislav
LERCH Jiří
CAPL Václav
MUDr. POPÍLEK Jan

Přišli:
Myšák Lubomír
Skála Jakub
Pintér Jan
Kosobud Ondřej
Mašek Tomáš
Průša Jiří
Červenka Aleš
Hrbáč Jiří

návrat z hostování z Prachatic
návrat z hostování z Břevnova
návrat z hostování z Tábora
dorost
dorost
dorost
dorost
přesun z A-mužstva

Odešli:
Houška Jaroslav
Janoušek Jakub
Kursa Jakub
Matoušek Aleš
Kafka Jakub
Maruška Tomáš
Pronaj Pavol
Matoušek Libor
Kordík Marcel
Rožboud Stanislav
Peroutka Jiří
Švehla Vlastimil

Spartak Kaplice
hostování Jankov
hostování Jankov
hostování Malše Roudné
hostování Malše Roudné
Pregarten (Rakousko)
Odra Opole (Polsko)
studijní pobyt (Holandsko)
Tatran Prachatice
konec smlouvy
přesun do A-mužstva
hostování Písek

generální
partner

Rk.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Tým
Bohemians Praha
Varnsdorf
Sparta Krč
Union Cheb 2001
Tatran Prachatice
K. Vary-Dvory
Sparta Praha B
Kolín
České Budějovice B
Slavia Praha B
Viktoria Plzeň B
Teplice B
Jablonec 97 B
Náchod-Deštné
Příbram B
Ovčáry
Mladá Boleslav B
Hradec Králové B

SK DYNAMO „b”
Záp
15
15
15
14
15
15
14
15
15
13
15
15
15
15
15
15
15
15

+
8
9
8
8
8
8
6
6
6
6
4
5
5
4
4
4
4
2

0 4 3
1 5
4 3
2 4
2 5
2 5
4 4
4 5
4 5
2 5
6 5
2 8
1 9
4 7
4 7
4 7
3 8
3 10

Skóre
26:14
21:10
22:16
20:13
18:13
25:21
22:14
19:14
16:19
16:11
17:19
18:33
19:23
15:19
14:21
17:30
19:19
12:27

Body
28
28
28
26
26
26
22
22
22
20
18
17
16
16
16
16
15
9

Jiří Hrbáč, dirigent hry zálohy béčka Dynama,
sváděl souboje s plzeňkým Řezáčem. Nakonec se zálohy ligistů rozešly smírně 1:1.
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(Prav)
(7)
(7)
(4)
(5)
(5)
(2)
(4)
(-2)
(-2)
(-1)
(-3)
(-4)
(-8)
(-5)
(-8)
(-8)
(-9)
(-12)

Foto: Fr. Panec
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generální
partner

komentáře, tipy

se západočeskou rezervou smírně
SK Dynamo B - FC Viktoria Plzeň B 1:1 (1:1)
Skvělý vstup měli do utkání Západočeši, kteří
hned z prvního útoku vsítili branku. Po standartce se dostal míč až na zadní tyč, kam si
zabíhal Pavel Javorský, pro kterého už nebyl
problém poslat hlavou hosty do vedení – 0:1.
Dynamo mělo šanci srovnat skóre hned vzápětí, když na gólmana Krbečka pálil Václav
Mrkvička, hostující gólman ale skvěle zasáhl a
dorážka Tomáše Stráského minula plzeňskou
bránu. Tu neminul trestný kop Dynama, který
vyboxoval Lukáš Krbeček na hranici velkého
vápna, kde měl Václav Mrkvička dost času
připravit si balón na střelu. Pokus domácího
útočníka ještě ve skrumáži tečoval Michal
Skopalík a hostující gólman neměl nárok zareagovat – 1:1. Ve 40. minutě se snažil Václav
Mrkvička ve skluzu dosáhnout na balón, který
gólman Krbeček ještě neměl ve svém držení.
Za útočný faul byl domácí útočník odměněn
žlutou kartou a několika peprnými výrazy
doplněnými strkanci ze strany hostů. Jen o
pár minut později fauloval Václav Mrkvička
ve snaze vybojovat míč Jana Zakopala, který
se nejen fotbalovým způsobem postaral o
druhou žlutou a následně červenou pro českobudějovického útočníka.
Do druhého poločasu se dalo očekávat, že
Dynamo bude hájit remízu, zatímco aktivitu
přeberou hosté. Opak byl však pravdou a
větší snaha zvítězit byla patrná na straně
Dynama. S postupujícím časem oslabenému Dynamu vůbec neubývalo sil a českobudějovičtí mladíci se neúnavně pokoušeli
o útok. Z velké dálky napřáhl v 77. minutě
Michal Mašát. Krbeček konečky prstů vytáhl
dalekonosnou střelu na roh. V závěrečných
minutách zápasu se B-tým Dynama doslova
nastěhoval před bránu Plzně. Bojovný výkon
oslabené českobudějovické rezervy nakonec znamenal alespoň dělbu bodů.
Karel Musil: „Dneska jsme si zasloužili vyhrát.

NAŠI OSTROSTŘELCI
ČFL
MYŠÁK - 5, MARTÍNEK - 3, PŘÍHODA,
STRÁSKÝ - 2, DVOŘÁK, JESLÍNEK,
MAŠÁT, SKOPALÍK - 1

Celý zápas jsme byli jasně lepší a remízu považuji za ztrátu dvou bodů. Utkání samozřejmě
ovlivnilo vyloučení v závěru prvního poločasu.
Ve druhém poločase jsme se chtěli soustředit
především na obranu a pokusit se využít nějaký brejk. Příležitosti k tomu jsme sice měli, ale
nedokázali jsme je využít. Rozhodnout zápas
jsme měli již v prvním poločase, kdy jsme si
vypracovali poměrně velké množství šancí.“
FAKTA: DYNAMO B: Křížek - Kosobud, Martínek, Skála, Picka - Gruber, Skopalík, Mašát,
Hrbáč (63. Pouzar) - Stráský (75. Myšák), Mrkvička. TRENÉR: Karel Musil. BRANKY: 31. Skopalík - 2. Javorský. ROZHODČÍ: Tereba - Koval,
Dobrý. ŽK: Mrkvička - Razím, Bednář, Řezáč,
Trantina, ČK: 43. Mrkvička. DIVÁCI: 50.
www.dynamocb.cz

JAK DNES TIPUJÍ ?
Zdeněk MUSIL
(jun. mistr světa v nohejbale
jednotlivců)
„Myslím si, že Dynamo vyhraje
3:1 a dvakrát se trefí z trestňáku
Volešák.”

Hynek KLIMEK (spisovatel)
„Dynamo pravidelně sleduji. Ať
již osobně na stadionu a nebo
prostřednctvím novin. Těší mě
jeho současné výsledky. Věřím,
že v nich bude pokračovat a po
klopýtnutí doma se Zlínem tentokrát vyhraje 2:1.”

Wiliam KUEBACH
(kytarista rockové kapely SARAH)
„Dynamo mě trochu zklamalo
remizou se Zlínem. Teď bych
remizu s baníkem 1:1 asi docela
bral.”
(vit)

generální
partner

obchodní partneři

R
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obchodní partneři

generální
partner

lepší pohled na svět
le

R
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Rozlosování
zápasů
1. Gambrinus ligy
podzim 2006
1. kolo SK Dynamo – Liberec
NE 30.07. - 20:15 hod. TV
0:2 (0:1)

2. kolo Olomouc – SK Dynamo
NE 06.08 - 17:00 hod.
0:0

3. kolo SK Dynamo – Brno
NE 13.08. - 17:00 hod.
0:0

4. kolo Most – SK Dynamo
NE 20.08. - 17:00 hod.
1:2 (1:0)

5. kolo SK Dynamo – Slovácko
NE 27.08. - 17:00 hod.
1:0 (1:0)

6. kolo Kladno – SK Dynamo
NE 10.09. - 17:00 hod.
2:1 (0:0)

7. kolo SK Dynamo – Jablonec
NE 17.09. - 17:00 hod.
1:0 (1:0)

8. kolo Sparta – SK Dynamo
SO 23.09. - 17:00 hod.
3:0 (3:0)

9. kolo SK Dynamo – Plzeň
NE 01.10. - 17:00 hod.
2:1 (2:1)

10. kolo Ml. Boleslav – SK Dynamo
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NE 15.10. - 15:00 hod.
4:2 (2:1)

11. kolo SK Dynamo – Příbram
NE 22.10. - 17:00 hod.
2:1 (0:1)

12. kolo Teplice – SK Dynamo
NE 29.10. - 17:00 hod.
1:3 (1:3)

13. kolo SK Dynamo – Zlín
NE 05.11. - 17:00 hod.
1:1 (0:0)

14. kolo SK Dynamo – Baník Ostrava
NE 12.11. - 17:00 hod.

15. kolo Slavia – SK Dynamo
NE 19.11. - 17:00 hod.

16. kolo SK Dynamo – Olomouc
NE 25.11. - 17:00 hod.

17. kolo Liberec – SK Dynamo
SO 03.12. - 17:00 hod.
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